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Pıtırcık’ın, okullar kapandığında tatil konusunda hep 
birbirlerini yiyen annesiyle babası bu yıl neden bu kadar 
suspus kaldılar dersiniz? Çünkü niyetleri Pıtırcık’ı kampa 
yollamak. Ne kıyak iş. Erkek adam olmuş ar tık Pıtırcık, 

tek başına tatile bile gidiyor. Sevincinden salonun or tasında 
dans ettikten sonra da bavulunu hazırlıyor. 

E siz niye hazırlanmadınız? Hadi, siz de onunla kampa!

Pıtırcık’ın ailesi bu yıl tatile gitmiyor,
çünkü Pıtırcık tek başına kampa gidiyor!
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René Goscinny

“14 Ağustos 1926’da Paris’te 
doğdum, hemen sonrasında da 
büyümeye başladım. Ertesi gün 15 
Ağustos’tu ve evden çıkmadım.” 
Böyle anlatıyor kendisini yazar. Bir 
süre sonra ailesi Arjantin’e göçer. 
1950’li yılların başında Fransa’ya 
döndüğünde bir dizi kahraman 
yaratır: Pıtırcık’ın serüvenlerini yazar. 
Arkadaşı Jean-Jacques Sempé de 
resimler. Herkesin kolayca tanıması 
için, çocuksu bir dille yazar Pıtırcık’ı. 
Sonra Asteriks’in serüvenlerini 
yazar, Albert Uderzo da resimler. 
Red Kit’i yaratır, Morris de resimler. 
Usta bir sinemacı olarak da 
Idefiks stüdyolarını kurar, çizgi 
filmin başyapıtlarından bazılarını 
gerçekleştirir. Daha ne yapsın?
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Bir önceki kadar yoðun bir ders yýlý daha sona erdi. Ödül töre-

ninden sonra Pýtýrcýk, Lüplüp, Sýrým, Toraman, Dýrdýr, Gümüþ, Dal ga-

cý, Týngýr ve ötekiler, yine biraz hüzünlenerek birbirlerinden ayrýldýlar. 

Ama þimdi önlerinde uzun bir ta   til vardý. Bu yüzden, yürekleri saran 

hüzün kýsa zamanda neþeye dönüþtü. Yalnýz, bu ara Pý   týr cýk’ýn caný 

bi raz sýkkýndý. Çünkü onlarýn evinde hâlâ tatilin sözü edilmiyordu.
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Anlayışlı Olmalı

Bana garip gelen, evde daha kimsenin ta tilden 

söz etmemiþ olmasý! Geçen yýllarda, babam bir yere, 

annem de bir baþka yere git mek ister, gürültü kopardý. 

Sonra, madem öyle, evde oturmayý yeð lediklerini 

söylerlerdi. Ben aðlardým ve sonunda annemin is 

tediði yere giderdik. Ama bu yýl hiçbirinden ses yok.

Oysa sýnýfta bütün arkadaþlar bir ye re gitmeye 

hazýrlanýyor.

Babasý çok zengin olan Gümüþ, tatilini babasýnýn 

deniz kýyýsýndaki büyük evinde geçirecek. Gümüþ’ün 

dediðine göre, yalnýz ca kendilerine ait, baþka kimse

nin gelip oy  nayamadýðý ufak bir plajlarý varmýþ. Ama 

bu doðru olmayabilir. Çünkü Gümüþ palav ra  cýnýn te

kidir.

Sýnýfýn birincisi, öðretmenin de kuzusu olan Çar



pým, Ýngiltere’ye, bir okulda Ýngi lizce öðrenmeye gidi

yor. Valla deli bu Çar pým!

Lüplüp, güneyde, babasýnýn bir arkada þýnýn lo

kan tasýnda mantý yiyecek.

Herkes, ya deniz kýyýsýna ya daða ya da köye an

neannesinin yanýna gidiyor. Bir ben daha nereye gi

deceðimi bilmiyorum, bu da çok canýmý sýkýyor. Çün 

kü tatilde en çok sevdiðim þeylerden biri, tatil öncesi 

ve tatil sonrasý arkadaþlarýma anlattýklarýmdýr.

Bugün evde anneme tatilde nereye gide ceðimizi 

sordum.

Annem yüzünü tuhaf bir biçimde buruþ turdu, 

saçlarýmdan öptü.

“Canýmýn içi, baban iþten dönünce,” bu konuyu 

konuþacaðýmýzý, þimdi gidip bahçede oynamamý söy

ledi.

Ben bahçeye çýktým. Babamý bekledim. Ýþten dö

nünce de ona doðru koþtum. Babam beni kollarýna 

al dý, havaya fýrlattý. Ben de kendisine tatilde nereye 

gideceðimizi sor  dum. Babamýn gülmesi birden kesil
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di, be   ni yere býraktý, bu konuyu 

içeride konuþa caðýmýzý söyledi.

Annem salonda oturuyor

du.

“Sanýrým artýk sýrasý gel  di,” 

dedi ba  bam.

“Evet, az önce konuyu kendisi 

açtý,” de  di annem.

“Öyleyse açýkça söylemeliyiz,” 

de  di babam.

“Söyle öyleyse,” dedi annem.

“Neden ben söyleyecekmiþim? Sen söy le,” dedi 

babam.

“Ben mi? Sen söylemelisin. Bu öneri ilk senden 

geldi,” dedi annem.

“Rica ederim, rica ederim, sen de beni des  tek le

miþtin. Üstelik bunun, hem kendisi hem de bizim için 

çok yararlý olacaðýný söyledin. Bal gibi sen söyleyebi

lirsin,” dedi babam.

“Eeee, tatilden konuþacak mýyýz, konuþ mayacak 

mýyýz?” dedim. “Bütün arkadaþlar gidiyor, ben daha 

nereye gideceði mi, neler yapacaðýmý kimseye anla ta

mý yo rum, iyi valla!”

Babam koltuða oturdu, beni ellerimden tutup diz

lerine doðru çekti.

“Benim Pýtýrcýk’ým artýk anlayýþlý koskoca bir oð

lan oldu, deðil mi?” dedi.
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“Tabii. Artýk o bir erkek sa yýlýr,” 

dedi annem.

Ben, koskoca bir oðlan 

ol duðumu söy  le melerin den 

hiç hoþlanmam, çünkü ge

nellik le bunu söylediler 

mi, ba na hoþ lan maya ca

ðým þeyler yap týr mak isti

yorlar demektir.

“Çok iyi biliyorum, benim aslan 

oð lum deniz ký yýsýna gitmek için can atý yordur,” de  di 

babam.

“Evet,” dedim.

“Benim aslan oðlum, yüzecek, balýk tu    tacak, plaj

da oynayacak, ormanda dola þa cak,” dedi babam.

“Gideceðimiz yerde orman da mý var? De  mek ge

çen yýl gittiðimiz yer deðil,” de  dim.

“Bak. Yapamayacaðým. Artýk bunun çok parlak bir 

fikir olduðunu sanmýyorum. Ben cayýyorum. Belki ge

lecek yýl...” dedi an    nem.

“Hayýr. Karar alýndý bir kere. Biraz cesaret caným. 

Hem Pýtýrcýk çok anlayýþlý olacak, deðil mi Pýtýrcýk?”

Ben, evet, çok anlayýþlý olacaðýmý söyledim. Bu 

deniz ve plaj iþine çok sevinmiþtim çünkü. Ormanda 

dolaþmak aslýnda pek o ka  dar gýrgýr deðildir. Bir tek, 

saklambaç oynarken müthiþ olur.

“Otelde mi kalacaðýz?” diye sordum.
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“Tam deðil... Sa... sanýrým çadýrda uyuya caksýn. 

Aslýnda çok eðlenceli bir þey dir...” dedi babam.

Ýþte o zaman çok sevindim.

“Çadýrda ha? Teyzemin verdiði kitaptaki Kýzýl de

rililer gibi mi?”

“Evet,” dedi babam.

“Yaþasýn!” diye baðýrdým. “Çadýrý kurmana yar 

dým edebilir miyim? Sonra ateþ yak  mana? Denizin di

binde balýk vurmasýný öðretecek misin bana? Anneme 

kocaman kocaman balýklar getiririz, ha? Ah, çok, çok, 

çok güzel olacak!”

Babam, sanki çok sýcakmýþ gibi yüzünü mendiliy

le sildi, sonra, “Pýtýrcýk, erkek erkeðe konuþmalýyýz 

se       ninle. Çok anlayýþlý olman gerekiyor,” dedi.

“Büyük bir çocuk gibi davranýrsan, ak  þama pasta 

yapacaðým,” dedi annem.

“Bisikletini de sonunda tamire götü receðim... Pe

ki... Þimdi sana bir þey açýkla mam gerekiyor...” dedi 

babam.

“Ben mutfaða gidiyorum,” dedi annem.

“Hayýr, kal. Birlikte söylemeye karar vermiþtik,” 

dedi babam.

Bunun üzerine babam biraz öksürdü, el  lerini 

omuzlarýma koydu, “Pýtýrcýk oðlum, biz tatile seninle 

çý ka mayacaðýz. Sen kocaman bir çocuk gibi, tek ba

þýna gideceksin tatile,” dedi.

“Nasýl tek baþýma? Siz gitmeyecek misiniz?”



“Pýtýrcýk, çok rica ederim, anlayýþlý ol. An  nenle 

ben küçük bir yolculuða çýkacaðýz. Senin bu yolcu

lukta çok eðlenmeyeceðini düþünüp çocuklarla kam

pa gitmene karar verdik. Senin için çok yararlý ola

cak. Orada birçok arkadaþ edineceksin. Çok eðlene

ceksin,” dedi babam.

“Tabii, ilk kez bizden ayrý olacaksýn. Ama inan, bu 

senin iyiliðin için,” dedi an  nem.

“Pýtýrcýk, oðlum, ne dersin?” diye sordu babam.

“Harika!” diye baðýrdým ve salonda dans etmeye 

koyuldum.

Çünkü gerçekten müthiþmiþ bu kamplar. Bir sürü 

arkadaþ ediniyorsunuz, gezilere çýkýyorsunuz, oyun

lar oynuyorsunuz, büyük bir ateþin çevresinde þarkýlar 

söy  lüyorsunuz!

Öyle mutluydum ki, annemle babamý öptüm.
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Akþamki pasta harikaydý. Ben üst üste bir kaç par

ça yedim. Çünkü annemle babam pastaya hiç 

aðýzlarýný sürmediler.

Tuhaf olan, ikisinin de bana þaþkýn gözlerle bak

masýydý. Hem sanki biraz küs müþ gibiydiler.

Oysa, ne bileyim, ben oldukça anlayýþlý davran

dým sanýrým; deðil mi ama?
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